Iktatószám: 967-1/2021/01.10.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem intézkedési terve
A fennálló egészségügyi válsághelyzetre tekintettel és a koronavírus világjárvány
továbbterjedésének lassítása érdekében a Fenntartó és a Járványügyi Operatív
Törzs utasításai és ajánlásai, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium
egységes ágazati ajánlásai alapján Egyetemünk Járványügyi Bizottsága a 2020.
augusztus 26-án megtartott ülésén 2020. augusztus 29-ei hatállyal az alábbi
intézkedési tervet fogadta el, melyet 2021. szeptember 6-án megtartott ülésén
2021. szeptember 8-ai hatállyal módosított, s foglalt egységes szövegbe.
A) az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
tekintetében
1. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemet kizárólag egészséges, a
koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
Továbbra is a legfontosabb járványügyi megelőző szabály, hogy aki önmagán
vagy vele egy háztartásban élő családtagján a koronavírus (Covid-19)
jellemző tüneteit észleli, különösen köhögés, torokfájás, levertség, láz,
nehézlégzés, hidegrázás, izomfájdalom, végtagi fájdalom, szaglási és ízlelési
problémák, ne induljon el az Egyetemre, maradjon otthon, és haladéktalanul
forduljon orvoshoz. Ha a munkavállaló vagy a hallgató a felsorolt tünetek
miatt a munkavégzésében akadályoztatva van, azt jelezze emailben
munkahelyi vezetőjének, évfolyamfelelős oktatójának.
2. A DRHE minden egyetemi polgárt arra kér és ösztönöz, hogy vegye fel a
koronavírus elleni védőoltást, ezzel is hozzájárulva általában véve a járvány
leküzdéséhez, a biztonságos oktatási, valamint lakhatási környezet
megteremtéséhez az egyetemen és a kollégiumokban.
3. Fokozottan ügyeljünk a személyi higiéné betartására. Javasolt a gyakori
szappanos kézmosás és a kihelyezett virucid kézfertőtlenítők rendszeres
használata. A DRHE bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítő található,
amelynek használata az intézménybe érkezéskor kötelező.
4. Fontos a szociális távolságtartás szabályainak betartása. A tantermekben és
a kegyességi alkalmakkor elvárt a 1,5 m védőtávolság tartása, valamint a
hivatalokban, az előterekben, az udvaron, a könyvtárban, a kollégiumban és
a Tápintézetben a sorban állás alkalmával is legalább ennyi távolságot kell
tartani. Kötelező a hivatali munkaállomások egymástól és a fogadótértől 1,5
m távolságban történő elhelyezése.
5. A 1,5 m védőtávolság megtartására való felhívást elsősorban figyelemfelhívó
táblákkal kell jelölni.
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6. Orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból
készült maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára
sem tiltható meg.
7. Az ügyintézés és a közösségi helyszínek látogatása során fokozottan
figyeljünk az ott dolgozók egészségének megőrzésére, ezért az ügyintézés
előtt használjunk kézfertőtlenítőt.
8. Be kell tartani a köhögési és a védőmaszkviselési etikett szabályait.
9. Az Egyetem minden használatban lévő helyiségében rendszeres, fertőtlenítő
jellegű kiegészítő takarításra is sor kerül. A gyakran érintett felületeket,
különösen az ajtókilincseket, a liftgombokat, a kapcsolókat, a fogantyúkat, az
asztalokat, a korlátokat rendszeresen, legalább két óránként fertőtleníteni
kell és mindezt a helyiségekben kifüggesztett íven dokumentálni szükséges.
10. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a rendszeres szellőztetésre. A
légtechnikai készülék alkalmasak a friss levegő utánpótlására.
11. Az Egyetem bejáratainál megelőző jellegű lázmérés történhet, amely érinthet
minden belépőt, de lehet véletlenszerű ellenőrzés is. Akinek a
testhőmérséklete két egymást — 3-5 perc elteltével — követő mérés
alkalmával a 37 fokot meghaladja, nem léphet be az Egyetem területére.
12. Az Egyetemen a fertőzésgyanú esetére riasztási protokoll kialakítása
szükséges, amelynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető
leggyorsabban megvalósul. A fertőzésgyanús személyt az orvosi intézkedés
megtörténtéig az Egyetemen ebből a célból kijelölt szobában kell elhelyezni.
A Covid-fertőzés gyanúját felvető munkavállaló esetében haladéktalanul
értesíteni kell a háziorvost, hallgató esetében a DRHE üzemorvosát, aki
intézkedik a mintavétel, illetve az esetleges aktív fekvőbeteg ellátásba való
áthelyezés érdekében. Fertőzésgyanús személyt csak mentőautó szállíthat.
Az igazoltan Covid-fertőzött személy számára az ÁNTSZ jelöli ki a karantént.
A fertőzött személy az egyetemi kollégiumokban nem helyezhető el. A DRHE
üzemorvosa: dr. Enk Zsuzsanna, elérhetősége: 06 20 577 99 47.
B) a beiratkozás, az év eleji felmérő vizsgák és a tanórák látogatása
tekintetében
1. A DRHE-n az őszi szemeszterben a nappali tagozaton jelenléti oktatás lesz, az
általános távolléti oktatást csak akkor alkalmazzuk, ha a hallgatók fizikai
jelenlétét kizáró kormányzati vagy fenntartói döntés születik, illetve ha a
járványügyi helyzet ezt indokolja. Az esti és a levelező tagozaton az oktatás
vegyes formában fog megvalósulni.
2. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a hallgatók közötti 1,5
méteres védőtávolság betartható legyen.
3. A tantermekben a hallgatói csoportok váltása között felületfertőtlenítést kell
végezni, különösen szükséges a padok és az asztalok fertőtlenítését
biztosítani. Az informatika szaktanteremben a számítógépeket minden óra
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előtt fertőtlenítő kendővel kell áttörölni. Az ehhez szükséges szerek és
eszközök a tantermekben megtalálhatóak.
4. A tornatermi órákon különösen ügyelni kell a szoros testi kontaktust igénylő
feladatok mellőzésére. A 1,5 m védőtávolság betartása az öltözőkben is
kötelező. Az órák szervezésekor tekintettel kell lenni arra, hogy a
testnevelésórák előtt és után az öltözőkben nem alakulhat ki csoportosulás.
5. A Debreceni Egyetemmel közös képzésben meghirdetett és a DRHE-n
tartandó kötelező kurzusokat más kurzusokra is érvényes higiénés
szabályok alkalmazásával jelenléti oktatási formában megtartjuk, amíg a
járványügyi helyzet megengedi.
6. Az évközi szóbeli és írásbeli beszámolók alkalmával a tanórák megtartására
vonatkozó higiénés szabályok szerint kell eljárni. Az írásbeli dolgozatok 24
órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok
betartásával.
7. A karanténban eltöltött idő miatti hiányzásokat a DRHE méltányossági elvek
figyelembe vételével kezeli. A magáncélból szervezett utazás
következményeként elrendelt karanténban töltött idő miatti hiányzásról,
különös méltánylást érdemlő körülmények esetében az intézetvezető
véleményének kikérése után a rektor méltányos döntést hozhat.
8. A DRHE fogadja az Erasmus mobilitás keretében külföldről érkező
hallgatókat azzal, hogy az Egyetem az érkező hallgatókra a hatályos magyar
jogszabályokat és egyetemi előírásokat alkalmazza. Amennyiben a külföldi
hallgatóra vonatkozik a karanténkötelezettség, azt a Maróthi György
Kollégiumban teljesítheti.
9. Speciális esetekben, amennyiben a jelenléti oktatási forma nem
alkalmazható, a DRHE biztosítja a távolléti oktatást. Minden olyan oktató és
hallgató, aki kockázati csoportba tartozik, igényelheti — hallgató esetében a
kedvezményes tanulmányi rend keretében — a távolléti formában történő
oktatás és teljesítés lehetőségét. Az indokolással alátámasztott távolléti
oktatást igénylő kérelemről — amíg a jelenléti oktatási forma a meghatározó
— az intézetvezető véleményének kikérése után a rektor dönt.
10. Az évközi gyakorlatok esetében a gyakorlatok egyetemen belüli
megszervezéséről az intézetvezető gondoskodik.
C) a Doktori Iskola tekintetében
1. A doktori képzésben a nappali és a levelező foglalkozások, illetve a doktori
események jelenléti formában valósulnak meg egészen addig, amíg a
járványügyi helyzet ezt megengedi.
2. A jelenléti tanórákon kötelező a hallgatók közötti 1,5 méteres védőtávolság
betartása.
3. Speciális esetekben, amennyiben a jelenléti oktatási forma az oktató vagy a
hallgató számára nem vállalható, indokolással alátámasztott kérelemben
kérhető a távolléti oktatási forma biztosítása. A kérelmet a doktori@drhe.hu
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címre kell eljuttatni, amelyről a Doktori Iskola vezetőjének véleménye
ismeretében a rektor dönt.
D) a Felnőttképzési Központ tekintetében
1. A tanév tanórái megszervezésére és megtartására ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint az Intézetek által szervezett tanórákra.

E) a tanítási gyakorlatok és a szakmai gyakorlatok tekintetében
1. A gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlaton résztvevő oktatókra és
hallgatókra a járványügyi előírásokat is figyelembe vevő általános higiénés
rendszabályok vonatkoznak. Mindezen túl pedig azok a szabályok,
amelyeket a gyakorlóhely meghatároz.
2. A gyakorlóhely előírása szerint kell a hallgatóknak igazolni a védettséget
vagy mentességet.
3. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy
ellenőrizze a járványügyi készültség indokolta előírások betartását.
4. A takarítás, a fertőtlenítés, valamint a fertőtlenítő szerek és eszközök
biztosítása a gyakorlóhely kötelessége, mint ahogyan az előírások
betartásának ellenőrzése és dokumentálása is.
5. Ha a gyakorlatot biztosító intézmény a járványügyi helyzetre való tekintettel
a gyakorlatot felfüggeszti vagy a továbbiakban már nem biztosítja, a DRHE
gondoskodik a teljesítés lehetőségéről.
F) a kollégiumok működtetésének tekintetében
1. Az Egyetem különös figyelmet fordít a kollégiumok és a kollégisták
biztonságára. 2021. október 1-től a kollégiumokban kizárólag egészséges, a
koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző
személy tartózkodhat, aki rendelkezik védettségi vagy azzal egyenértékű
igazolvánnyal. A védettségi igazolvány használatával kapcsolatos
szabályokat a 60/2021. (II. 12. ) kormányrendelet szerint kell alkalmazni.
2. Továbbra is az Andaházy Kollégiumban laknak a DRHE kollégiumi
elhelyezést kapott hallgatói. A Maróthi György Kollégium 3. emeleti
szobáiban azokat a hallgatókat helyezzük el, akik egyetemi tanulmányaik
megkezdése vagy folytatása céljából külföldről érkezve kötelesek
karanténba vonulni. Azok, akik speciális felvételi eljárás keretében nyertek
kollégiumi felvételt, a Maróthi György Kollégium 2. emeletén kapnak
elhelyezést.
3. A kollégiumokba történő beköltözéskor a hallgatónak tűrnie kell az
esetleges testhőmérést, amely kiértékelésének eredményeképpen a
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9.
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kollégium igazgatója a beköltözést megtagadhatja. Amennyiben a hallgató
elutasítja a testhőmérést, a kollégiumba nem költözhet be.
A hallgatók elhelyezése során törekedni kell arra, hogy az azonos
csoportbeosztásban lévő, azonos tantermi órákat látogató hallgatók
kerüljenek egy-egy közös kollégiumi szobában elhelyezésre.
A kollégiumokban látogatót, vendéget fogadni tilos.
A kollégiumokban rendszeres, fertőtlenítő jellegű kiegészítő takarításra is
sor kerül, különös tekintettel a közös használatú helyiségekre. A gyakran
érintett felületeket [l. A) 9.] rendszeresen, legalább két óránként
fertőtleníteni kell és mindezt a helyiségekben kifüggesztett íven
dokumentálni szükséges.
A kollégiumok bejáratánál, amennyiben a járványügyi helyzet indokolja, a
szolgálatát végző portás megméri a ki- és belépők testhőmérsékletét. Akinek
a hőmérséklete két egymást — 3-5 perc elteltével — követő mérés
alkalmával meghaladja a 37 fokot, nem léphet be a kollégiumba, illetve nem
indulhat el az Egyetemre.
A kollégiumokban is — éppen úgy, mint az Egyetemen — szükséges a
fertőzésgyanú esetére riasztási protokollt kialakítani, amelynek
segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. A
fertőzésgyanús személyt az orvosi intézkedés megtörténtéig a kollégiumok
kijelölt szobáiban kell elhelyezni. A Covid-fertőzés gyanúját felvető
munkavállaló esetén haladéktalanul értesíteni kell a háziorvost, hallgató
esetén a DRHE üzemorvosát, aki intézkedik a mintavétel, illetve az esetleges
aktív fekvőbeteg ellátásba való áthelyezés érdekében. Fertőzésgyanús
személyt csak mentőautó szállíthat. Az igazoltan Covid-fertőzött személy
számára az ÁNTSZ jelöli ki a karantént. A fertőzött személy az egyetemi
kollégiumokban nem helyezhető el. A DRHE üzemorvosa: dr. Enk Zsuzsanna,
elérhetősége: 06 20 577 99 47.
A Maróthi György Kollégiumban karanténkötelezettségüket töltő hallgatók
ellátását a járványügyi szabályok betartásával a Hallgatói Önkormányzat
szervezi. A HÖK csak egészséges hallgatók közreműködését veheti igénybe.
A kollégiumi rendezvényekre egyetemi polgárok is beléphetnek védettségi
igazolvány felmutatásával.

G) a Maróthi György Könyvtár tekintetében
1. A Maróthi György Könyvtár a honlapon közzétett nyitvatartási és
ügyfélfogadási rendben működik. Az ügyintézés és a könyvtári tartózkodás
során fokozottan figyelni kell az ott dolgozók egészségének megőrzésére.
2. A gyakran érintett felületeket [l. A) 9.] rendszeresen, legalább két óránként
fertőtleníteni kell, és kiemelt figyelmet kell fordítani a rendszeres
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szellőztetésre, és mindezt a helyiségekben kifüggesztett íven dokumentálni
szükséges.
3. Az olvasószolgálat munkatársai gondoskodnak minden egyes látogató után
az asztalok fertőtlenítéséről.
H) az akadémiai istentiszteletek tekintetében
1. Az akadémiai istentiszteletek helyszíne a Díszterem. A Díszteremben a
székeket egymástól legalább 1,5m távolságra kell elhelyezni.
2. Úrvacsora alkalmával külön-külön úrvacsorai kiskelyheket használunk.
3. A bejáratánál kézfertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítőszereket helyezünk
el, amelynek a használata belépés előtt kötelező.
I) a Szenior Akadémia tekintetében
1. Mivel veszélyeztetett korosztályról van szó, ezért a jelenléti oktatási forma
nem alkalmazható. Az őszi félév előadásait alkalmanként valós időben vagy
felvételről közvetítjük.
J) a jubileumi diplomaosztó tekintetében
1. A DRHE a jubileumi diplomaosztó ünnepséget 2021. október 2-ra tervezte.
Mivel a járványveszély nem múlt el és a résztvevők a fokozottan
veszélyeztetett korosztály tagjai, az ünnepséget ebben az esztendőben nem
rendezzük meg.
K) a menza tekintetében
1. A Tükörterem a közoktatási intézmények tanévkezdésével párhuzamosan
nyit meg és a vendéglátóipari egységekre vonatkozó járványügyi szabályok
betartása mellett működik.
2. A menza helyiségeinek takarítása, fertőtlenítése, valamint a
fertőtlenítőszerek és eszközök biztosítása az üzemeltető feladata, valamint
a vendéglátóipari egységekre vonatkozó járványügyi szabályok
betartásának ellenőrzése és dokumentálása is az üzemeltető kötelessége.
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L) egyebekben
1. Amennyiben a DRHE munkavállalói szeptember 1-je után külföldi utazást
terveznek, bár alapvetően javasolt az önkorlátozás szemléletének
érvényesítése, mindenképpen alaposan tájékozódjanak az adott ország
járványügyi helyzetéről. Az utazás tervezésekor figyelembe kell venni azt is,
hogy a kiutazáskor érvényes szabályok a visszatérésig változhatnak. A
legfrissebb
információk
a
https://koronavirus.gov.hu/
és
a
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalakon olvashatók.
2. A külföldre irányuló hallgatói, oktatói és munkatársi mobilitások szervezése
2021 őszétől megkezdhető. A mobilitások tényleges megvalósulása azonban
az aktuális járványhelyzet alakulásának függvénye, tekintettel az ezzel
kapcsolatos fogadó állambeli szabályozásra, továbbá az adott ország
tekintetében a járványügyi helyzetre figyelemmel meghozott magyar
hatósági rendelkezésekre.
3. Egyetemi szervezésű rendezvények, konferenciák esetén csak abban az
esetben indulhat el a szervezés, ha a szervezők vállalni tudják az egészség
védelmét szolgáló biztonságos feltételek megteremtését.
4. A
rendezvényekre
vonatkozó
védelmi
intézkedéseket
a
Kormányrendeletben rögzített szabályoknak megfelelően szükséges
alkalmazni, amelyek különösen az alábbiak:
4.1. a sportrendezvényen, valamint a jegy megváltásával látogatható kulturális
eseményen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a
felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet
részt;
4.2. a zenés, táncos rendezvény helyszínén kizárólag koronavírus ellen védett
személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy tartózkodhat;
4.3. amennyiben az egyetem sportrendezvénynek, kulturális eseménynek,
zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő, egyéb rendezvényét
szabadtéren tartja, és azon (az ott foglalkoztatottakon kívül) ötszáz főnél
kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is
részt vehet;
4.5. ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartja, azon (az ott foglalkoztatottakon
kívül) kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete
alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt;
4.6. azon rendezvények esetében, amelyeken kizárólag a koronavírus ellen
védett személy vehet részt, a rendezvény szervezője (valamint a rendezvény
helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető
vagy a vezető alkalmazottja) köteles annak a személynek a beléptetését
megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni
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védettségét, illetve életkorát a Kormányrendeletben meghatározott módon
nem igazolja;
4.7. a védelmi intézkedések betartásáról a rendezvény szervezője, illetve a
rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni;
4.8. nagy létszámú, hallgató vagy oktató egyidejű jelenlétével járó (pl.
értekezlet, ünnepség, konferencia, tanévnyitó ünnepség, bál, bankett,
kulturális program) esemény megszervezése során az alábbiakra kell
tekintettel lenni:
 a rendezvényekre vonatkozó aktuális létszámszabályok szigorú
betartása,
 az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása
(kézfertőtlenítés, szellőztetés),
 zárttéri program helyett lehetőség szerint szabadtéri programot kell
szervezni.
4.9 a DRHE épületrészeit vagy helyiségeit bármely címen igénybe vevő szervek,
személyek kötelesek betartani a rendezvények szervezésére és
látogathatóságára, továbbá a kollégium igénybe vétele esetén a látogató
fogadására vonatkozó szabályokat.
5. Az utazásra és vendégfogadásra vonatkozó döntés meghozatalakor a
biztonságos feltételek megteremtésének és az egészség védelmének
alapvető szempontként kell érvényesülnie. A körülmények vizsgálatakor a
felelős döntés meghozatalában többek között a fenntartó, a kormány, az
országos tisztifőorvos és az Operatív Törzs, valamint a konzuli szolgálat
hatályos döntései és rendelkezései, illetve a vonatkozó hatályos
kormányrendeletek nyújtanak támpontot.
6. Az Egyetem azon munkavállalója, aki magáncélból külföldre utazik, az
utazást követő kötelező karantént kizárólag a szabadsága terhére
teljesítheti. Amennyiben szabadsága terhére nem tudja teljesíteni, fizetés
nélküli szabadságot kell igénybe vennie. Különös méltánylást érdemlő
körülmények esetében a rektor dönthet másképp a munkavállaló javára.
7. A magáncélból külföldre utazó hallgató esetében az utazást követő kötelező
karantén igazolatlan hiányzásnak minősül, de különös méltánylást érdemlő
körülmények esetében az intézetvezető javaslatára a rektor a hiányzást
igazolt hiányzássá minősítheti.
8. A külföldről érkező hallgatók Magyarországra való belépése az aktuális
szabályok alapján lehetséges.
9. Az országba való belépéshez, illetve a karantén alóli felmentéshez szükséges
koronavírustesztek költségeit az Egyetem nem fizeti meg.
10. Jelen intézkedési tervet az Egyetem területén, különösen a bejáratoknál, a
Doktori Iskola, az intézeti és a tanszéki hirdetőkön, illetve a hivatalok
hirdető felületein ki kell függeszteni.
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Tisztelettel kérek minden Kollégát és Hallgatót, hogy külföldre tervezett utazása
esetén is elsőrendű szempont legyen egészségünk megóvása és Egyetemünk
zavartalan működésének fenntartása.
Amennyiben a kormány további járványügyi intézkedései az Egyetem életében
változást hoznak, tájékoztatjuk az Egyetem munkavállalóit és hallgatóit.
Debrecen, 2021, szeptember 7.
Dr. Baráth Béla Levente s.k.
rektor
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